NÁVOD NA OBSLUHU
KOMBINOVANÁ ČISTIČKA VZDUCHU
S IONIZÁTOROM

IONIC-CARE TRITON X6

ÚVOD
Gratulujeme vám k nákupu kombinovanej čističky vzduchu s ionizátorom Ionic-CARE TRITON X6, ktorú pri
správnej starostlivosti a údržbe môžete bezpečne a ekonomicky využívať dlhé roky, a to bez ďalších investícií
spojených s čistením vzduchu a údržbou prístroja. Tato užívateľská príručka poukazuje na vlastnosti prístroja
a popisuje jeho činnosť vrátane bezpečnostných upozornení, údržby a záruky. Nezabudnite, prosím, na to,
že základnou povinnosťou kupujúceho pri nákupu výrobku je dôkladne sa zoznámiť s Návodom na použitie,
Záručnými podmienkami a lehotami, aby nesprávnou manipuláciou s prístrojom nedošlo k jeho poškodeniu
a následne aj ku strate záruky. Zvláštnu pozornosť, prosím, venujte kapitole “Bezpečnostné opatrenia”. Hoci
sa jedná o bezpečnostné opatrenia týkajúce sa všetkých podobných elektrických zariadení, bývajú často riskantne zanedbávané. Odporúčame, aby ste uložili tuto príručku, vrátane Záručného listu a Daňového dokladu,
na bezpečné miesto pre prípadné neskoršie použitie.
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TECHNICKÉ PARAMETRE
Príkon: 
Napájanie:
Produkcia ľahkých záporne nabitých iónov vo vzdialenosti 50 cm:
Produkcia ľahkých záporne nabitých iónov vo vzdialenosti 250 cm: 
Maximálna plocha miestnosti pri štandardnej výške stropu (cca 250 cm):
Váha prístroja:
Hlučnosť:
Vzduchový výkon:
Protiprachová účinnosť:
Produkcia ozónu:

max. 12 W
220–240 V / 50 Hz
4,2.105 / cm3
2,7.102 / cm3
max. 75 m2
3,1 kg
max. 8 dB
až 65 m3 / hod.
až 97 %
0,005 ppm

Podľa merania SZÚ č. EX6042956 prístroj úplne vyhovuje hygienickým normám. Prístroj nie je zdrojom nadmerných
koncentrácií ozónu. Koncentrácia ozónu bola pod medzou citlivosti použitej detekčnej trubice. Celý protokol SZÚ
k stiahnutiu na www.ionic-care.sk
Pozn.: Ozón je možné vnímať čuchom už v koncentráciách oveľa nižších, ako je koncentrácia merateľná prístrojmi teda
už hlboko pod stanoveným hygienickým limitom 0,05 ppm.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Z bezpečnostných dôvodov si prečítajte tuto príručku pozorne ešte pred uvedením prístroja do činnosti.
Osoby, ktoré sa nezoznámia s touto príručkou, by nemali tento produkt uvádzať do činnosti.
Je treba si pamätať, že Ionic-CARE je prístroj pracujúci s vysokým napätím, a tak isto ako napr. elektrické
teplovzdušné priame vykurovanie, sú niektoré jeho časti z dôvodu ventilácie vzduchu prístupné
k zasunutiu vodivých predmetov. Prístroj je z tohto dôvodu tiež nutné chrániť pred zakrytím prieduchov, zabrániť nadmernému usadzovaniu prachu vo vnútri prístroja a neumiesťovať ho do blízkosti
horľavých predmetov.

• Dôležitá informácia: Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode by mali byť dodržiavané vždy pri používaní tohto
alebo iných elektrických spotrebičov. Prečítaním a dodržovaním nižšie uvedených varovaní znížite riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Používajte prístroj len tak, ako je popísané v tomto Návode na použitie.
• V záujme zníženia nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom sa nepokúšajte tento výrobok udržovať žiadnym iným
spôsobom, ako je uvedené v časti „Čistenie a údržba“.
• Nepoužívajte prístroj vonku.
• Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni), relatívna vlhkosť vzduchu by nemala prekročiť 60 %.
• Tak isto prístroj nepoužívajte blízko krbov alebo v priestoroch, kde sa môžu vyskytovať horľavé alebo vznetlivé materiály,
horľavý prach alebo výpary. Vzduch je ionizovaný mikroskopickým el. iskrením, tzv. korónovým výbojom, ktorý môže
horľaviny ľahko zapáliť (tak isto ako el. vŕtačka, mixér či vysávač).
• Zaistite, aby prístroj pracoval na správnom napätí a frekvencii napájania 220–240 V / 50 Hz.
• K zníženiu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom má tento výrobok zástrčku s uzemnením, ktorá má tretí uzemňovací konektor. Tato zástrčka pôjde použiť len v kombinácii so zásuvkou, ktorá má uzemnenie. V prípade atypickej zásuvky
kontaktujte zodpovedný servis, aby vám nainštaloval správnu zásuvku. V žiadnom prípade zástrčku neupravujte!
• Pred vytiahnutím zo zásuvky prístroj vždy vypnite.
• Pred čistením nerezového filtra, prístroj vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odpojte prístroj z elektrickej siete, ak nebude dlhšiu dobu používaný.
• Nikdy sa nedotýkajte žiadnym predmetom vnútorných časti, napr. elektród, ionizačných drôtikov atd.
• Akýkoľvek pokus o demontáž zariadenia má za následok zánik záruky a môže spôsobiť vážny úraz užívateľa
alebo závažné poškodenie prístroja.
• Nedávajte prívodný kábel prístroja do blízkosti tepelných zdrojov a neveďte ich cez ostré hrany.
• Nikdy neuvádzajte prístroj do činnosti, ak sú prívodný kábel alebo zástrčka poškodené, alebo vyzerajú byť poškodené.
Iba zodpovedný servis je kvalifikovaný k výmene poškodeného prívodného kábla.
• Pri odpojovaní z elektrickej siete uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky, nikdy neťahajte za prívodný kábel.
• Pri obsluhe prístroja dávajte pozor, aby sa do jeho otvorov nedostali prsty, časti tela, voľné oblečenie, šperky a iné predmety.
• Nikdy sa nedotýkajte prístroja alebo jeho zástrčky, ak máte vlhké ruky.
• Čistička vzduchu je elektrické zariadenie. Ak je používaná v prítomnosti detí, je nutný dozor dospelej osoby.
• Nedotýkajte sa nerezového filtra, kým nevybije zvyškové napätie dotykom nerezového filtra o elektricky uzemnený
predmet, ako je napr. kovové vodovodné potrubie, vodovodné batérie alebo radiátor.
• Nerezový filter by ste mali pravidelne sledovať a čistiť, aby nedošlo k enormnému nahromadeniu prachu, čo by mohlo
viesť ku skratu alebo požiaru.
• Pri fajčení elektronických cigariet vzniká veľké množstvo par propylénglykolu, ktoré sú elektricky vodivé. Tieto pary pri
zachytení čističkou vzduchu kondenzujú na jej vnútorných častiach a spôsobujú zvody vysokého napätia, ktoré môžu
viesť až k poškodeniu čističky. Preto odporúčame fajčenie elektronických cigariet vo väčšej vzdialenosti od prístroja.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Pred používaním čističky si prečítajte nasledujúce dôležité upozornenia a pozrite sa na nákresy hlavných
častí prístroja.

• Pri prechode prístroja zo studeného prostredia je nutné ho nechať pred spustením dostatočne ustáliť pri izbovej teplote
(cca 5 hodín), a to vybalený z prepravného obalu. V opačnom prípade môžu na chladných častiach kondenzovať vodné
pary a po zapojení prístroja môže dôjsť vplyvom skratu k jeho poškodeniu, zničeniu, prípadne aj k požiaru.
• Ak zariadenie nefunguje tak, ako má, bolo poškodené mechanicky alebo pádom, zabudnuté vonku, či prišlo do kontaktu s vodou (s výnimkou oplachovania nerezových plátov filtra), prístroj už nezapojujte a kontaktujte servisné centrum, viď “Kontakty”.
• Tento prístroj spadá do skupiny spotrebičov s pripojením typu Y. Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom,
jeho servisným strediskom (viď “Kontakty”) alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
• Neumiesťujte prístroj blízko krbov a otvorených ohňov. Ani v blízkosti krbov, ktoré sa aktuálne nepoužívajú. Prach z komína a sadze
môžu cirkulovať čističkou a následne sa usadia v prístroji aj v miestnosti. Neodporúčame umiestňovať prístroj blízko zapálených sviečok,
petrolejových lámp apod.. Ak zamýšľate použiť sviečky a petrolejové lampy v blízkosti prístroja navzdory tomuto varovaniu, zaistite, aby knôty boli kratšie ako 6 mm kvôli zníženiu produkcie dymu.
Na obrázku A vidíte nerezový filter, ktorý je kľúčovou časťou tejto čističky vzduchu s ionizátorom. Nerezový
filter zachytáva prach, škodliviny, alergény, iritanty a neutralizuje pachy, ak je prístroj v činnosti. Tato
čistička vzduchu je navrhnutá tak, aby bola nehlučná a vyžadovala veľmi málo času a úsilia k jej údržbe.
Ak budete počuť hluk alebo šum vychádzajúci z prístroja, všeobecne to naznačuje, že je treba prístroj
vyčistiť. Vypnite prístroj, vytiahnite zástrčku zo siete a postupujte podľa časti návodu s názvom „Čistenie
a údržba“. Ak výrobok aj po vyčistení, dôkladnom vyschnutí a znovu vloženia nerezového filtra, stále vydáva
hluk, vypnite prístroj a vytiahnite ho zo zásuvky. Mechanizmus na čistenie ionizačných drôtikov vysuňte
3–4x z prístroja a opäť zasuňte späť (obrázok B). Tento pohyb pomôže odstrániť nečistoty z vnútorných
ionizačných drôtikov. K udržaniu čističky v správne fungujúcom stave, je nutné čistiť nerezový filter a ionizačné
drôtiky najmenej každých 4–7 dní používania (postup viď časť návodu s názvom „Čistenie a údržba“).

obr. B

Mechanizmus na čistenie
ionizačných drôtikov
obr. A

VAROVANIE!!!
Po čistení nerezového filtra bežným saponátom (bez abrazív) a vodou je nutné ho nechať
24 hodín v zvislej polohe dôkladne vyschnúť pred jeho znovu vložením do prístroja. Voda môže
zostať na mnohých miestach (napr. na záhyboch nerezového filtra) a mohla by spôsobiť poškodenie
prístroja. Ak je nerezový filter vlhký, nevkladajte ho späť do prístroja. Ak je čistička vystavená
silnému znečisteniu, je nutné ju čistiť častejšie.
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ZVLÁŠTNE UPOZORNENIA
Pred každým zapnutím prístroja je treba prekontrolovať, či ani jeden z ionizačných drôtikov v prístroji
nie je poškodený. V prípade, že sú prerušené (prasknuté), prístroj neuvádzajte do činnosti! Mohlo by dôjsť
ku skratu, v krajnom prípade až požiaru. Dva ionizačné drôtiky, dlhé 40 cm, nájdete pri pohľade z boku
vnútri prístroja asi 3,5 cm za ochrannou mriežkou. Drôtiky sú umiestnené na strane mechanizmu na
ich čistenie a vedú zhora dole k päte prístroja.
Ak zistíte, že u vášho prístroja Ionic-CARE TRITON X6 došlo k pretrhnutiu ionizačného drôtiku,
kontaktujte, prosím, naše servisné stredisko (viď “Kontakty”).
Prístroj pri dlhšej neprítomnosti vypínajte a prívodný kábel odpojte z elektrické siete (vytiahnite zo
zásuvky).Tak isto ako u iných elektrických prístrojov, môže totiž napäťová špička v elektrickej sieti,
spôsobená napr. bleskom, prístroj zničiť a prípadne môže dôjsť až k požiaru.

PRÍPRAVA NA SPUSTENIE
Zariadenie môže byť v činnosti 24 hodín denne pri teplote 10-40 °C a vlhkosti 15–60 %.
Umiestnite zariadenie na pevný rovný povrch vo vzdialenosti najmenej 0,5 m od predmetov, ktoré by mohli
brániť ľahkému nasávaniu a cirkulácii vzduchu a tiež tak, aby nedochádzalo k pádom prístroja (napr.
poletujúce závesy a záclony, dvere, pohyb domácich zvierat apod.). Na dosiahnutie optimálnej účinnosti
čistenia vzduchu je dobré prístroj umiestniť tak, aby výduch prístroja nesmeroval proti samovoľnej
cirkulácii vzduchu v miestnosti, ale naopak ju využíval. Prístroj umiestnite pokiaľ možno čo najďalej
od okien či iného zdroja prievanu a tiež na stranu vzdialenú od hrejúcich radiátorov. Bezprostredne
pred čističkou by nemal byť umiestnený žiadny kovový predmet (napr. radiátor), aby nedochádzalo
k okamžitému vybíjaniu uvoľnených záporných iónov. Dodržujte varovanie opísané v časti návodu
„Bezpečnostné opatrenia”. Potom prístroj zapojte do uzemnenej zásuvky 220–240 V / 50 Hz a zapnite.

Indikácia
plný výkon

Indikácia
stredný výkon

Indikácia
nízky výkon

Mechanizmus na čistenie
ionizačných drôtikov

Indikácia znečistenia
alebo chyba prístroja

Hlavný vypínač
ovládacie tlačidlo
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NASTAVENIE
Hlavný vypínač – tlačidlo hlavného vypínača slúži k zapnutiu a vypnutiu prístroja a zároveň k nastaveniu
požadovaného výkonového stupňa.
Indikácia , plný výkon, priemerný príkon 9 W, maximálny príkon 12 W – odporúčané pre veľké miestnosti
alebo miesta vystavené vysokej prašnosti do 75 m2 *; v tomto režime je činnosť prístroja nepretržitá.
Indikácia
, stredný výkon, priemerný príkon 7 W – odporúčané pre stredne veľké miestnosti do 50 m2 *,
kde sú okna a dvere málokedy otvorené; na toto nastavenie prístroj pracuje v režime 20 sekúnd činnosť,
20 sekúnd pauza.
Indikácia
, nízky výkon, priemerný príkon 5 W – odporúčané pre malé miestnosti do 15 m2 *, nastavenie,
ktoré najviac šetrí el. energiu; na toto nastavenie prístroj pracuje v režime 20 sekúnd činnosť, 120 sekúnd pauza.
* pri štandardnej výške stropu 2,5 m
Indikácia

– rozsvietenie červenej kontrolky signalizuje jeden z nasledujúcich možných problémov:

• zakolísanie napätia v el. sieti » reštartujte prístroj
• nadmerne znečistený filter, ktorý už nie je schopný zachytávať nečistoty » vyčistíte nerezový filter
• porucha, prístroj nepracuje korektne » kontaktujte servisné stredisko
Užitočný tip: Obecne platí, že režim
je najviac šetrný a dobrý pre malé miestnosti.
Stupeň
dodáva maximálny výkon a je dobrý pre veľké miestnosti.
Pozn.: Ak je prístroj zapojený do zásuvky, odoberá aj pri vypnutom stave elektrickú energiu v množstve približne 0,080kWh/den,
tj. cca 15 Kč/mesiac. Preto odporúčame čističku pri dlhodobej neprítomnosti odpájať zo siete.

ČINNOSŤ
Nastavte prístroj vzduchu tak, ako je popísané v časti návodu „Príprava na spustenie“. Stlačte hlavný vypínač,
aby ste uviedli prístroj do chodu. Prístroj bude čistiť, ionizovať a cirkulovať vzduch automaticky podľa
predprogramovaného cyklu. Opakovaným stisnutím tlačidla hlavného vypínača zvoľte požadovanú úroveň
výkonu. Nastavenie sa cyklicky prepína medzi voľbami
(plný výkon),
(stredný výkon),
(nízky
výkon), vypnuto. LED indikátory budú svietiť podľa vami vybraného nastavenia výkonu.
Nerezový filter čističky vzduchu a ionizačné drôtiky sa musia čistiť najmenej každých 4–7 dní používania
(pre úplný postup viď časť návodu s názvom „Čistenie a údržba”). Po dôkladnom vysušení nerezového
filtra, znovu vloženie späť do prístroja a očistenie ionizačných drôtikov, by mal prístroj opäť bez problémov fungovať. Ak nie, postupujte viď. časť návodu s názvom „Riešenie problémov“.

Nás tip – pozrite si video manuál!
Video manuál pre prístroj IONIC-CARE TRITON X6 k nahliadnutiu
tu alebo na www.ionic-care.sk/fotogaleria
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pre spoľahlivú činnosť potrebuje IONIC-CARE TRITON X6 pravidelné čistenie. Nečistoty sú zachycované
hlavne na povrchu elektrostatického filtra (zberných plátoch), ale v menšej miere tiež na ionizačných
drôtikoch, ktoré sú dôležitou súčasťou systému čistenia vzduchu. Čím väčšia vrstva nečistôt je zachytená
na filtri, tým sa znižuje účinnosť čistenia. Bežná funkčnosť zostane zachovaná len v prípade, že bude
kolektor zachycujúci prach a ionizačné drôtiky pravidelne čistený. Interval čistenia záleží na znečistení
prostredia a zvolenom výkonu prístroja, a preto je značne individuálny. Odporučený interval čistenia je
každých 4–7 dní. Použitie čističky vzduchu v blízkosti sviečky, petrolejovej lampy, krbových sadzí apod. sa
neodporúča a bude vyžadovať čistenie nerezového filtra po každom vystavení čističky tomuto prostrediu
(viď. „Dôležité upozornenie“).
Pozor!! Nezabudnite vyčistiť prístroj každých 4–7 dní a zároveň vždy, keď sa rozsvieti červený
indikátor (znečistenie / chyba prístroja). Tiež hlučný prístroj (vydávajúci počuteľný syčivý zvuk)
je známkou toho, že čistička potrebuje kompletné vyčistenie.
Skôr ako začnete s čistením prístroja, uistite sa, že ste si dôkladne prečítali všetky dôležité upozornenia
a postupy čistenia, obsiahnuté v častiach tohto návodu nazvaných „Bezpečnostné opatrenia“, „Dôležité
upozornenia“ a „Čistenie a údržba“.

VLOŽENIE A VYBRATIE NEREZOVÉHO FILTRA
Pred čistením nerezového filtra ho vyberte tak, že stlačíte zámok filtra (obr. 2B) proti jeho rukoväti
(obr. 2A). Potom za stáleho držania zámku zľahka vytiahnite filter z prístroja smerom hore (obr. 3). Vloženie
nerezového filtra späť do prístroja sa vykoná jeho opatrným zasunutím späť do prístroja a zatlačením
tak, aby došlo k zapadnutiu (zacvaknutiu) zámku proti nechcenému vytiahnutiu.
Pamätajte!! Pri vybratí nerezového filtra položte prsty do miest naznačených na obrázku 1, tu sa nachádza
zámok (obr. 2B), ktorý je nutné silno stlačiť.

obr. 1

obr. 3

obr. 2

A

B
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ČISTENIE NEREZOVÉHO FILTRA
Vypnite prístroj, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte asi minútu odstáť, aby došlo k vybitiu statickej
elektriny. Stlačte a držte zámok proti nechcenému vytiahnutiu nerezového filtra (v spodnej časti rukoväte
filtra) a potom pozvoľna vytiahnite z tela prístroja. Všetky nečistoty zachytené na všetkých zberných plátoch
nerezového filtra buď zotrite vlhkou handričkou alebo umyte pod tečúcou vodou. Vždy používajte
handričku alebo špongiu s hladkým povrchom a neabrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškriabaniu lešteného povrchu filtra. Nepoužívajte preto drôtenky, tekuté čistiace prášky, pasty a krémy,
zdrsnenú stranu molitanových špongii apod..
Pozn.: Ak predsa len povrch filtra poškrabete, jeho funkcii pri čistení a ionizácii vzduchu to nevadí.
Poškrabanie môže nanajvýš sťažovať ďalšie čistenie filtra. Ak použijete vlhkú handričku na čistenie
nerezového filtra, je možné, že bude úplne suchý v priebehu 2 až 3 hodín. Vždy nechajte nerezový filter
dôkladne vyschnúť vo zvislej polohe pred jeho vrátením do tela prístroja.
Ak ste použili na čistenie nerezového filtra saponát a vodu, nechajte ho schnúť aspoň 24 hodín a pred
jeho vložením do prístroja sa uistíte, že je dôkladne vysušený. Pred zasunutím nerezového filtra späť
do prístroja je treba prekontrolovať, či ani jeden z ionizačných drôtikov v prístroji nie je poškodený.
Dôležité!!
Aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja, uistíte sa, že sú zberné pláty nerezového filtra absolútne
suché a bez akejkoľvek vlhkosti.

ČISTENIE IONIZAČNÝCH DRÔTIKOV
Vnútorné ionizačné drôtiky je nutné čistiť každých 4–7 dní používania čističky vzduchu. K tomuto účelu je
tu mechanizmus na čistenie ionizačných drôtikov. K dôkladnejšiemu odstráneniu nečistôt slúžia keramické
korálky navlečené na drôtikoch. Nečistoty zachytené na drôtikoch odstránite pohybom mechanizmu hore
a dole. Tento pohyb je nutné vykonať 3–4x, aby bolo čistenie dostatočne účinné.
Pamätajte na to, aby ste vždy vrátili mechanizmus na čistenie ionizačných drôtikov do jeho východiskovej polohy pred zapnutím prístroja, inak nebude možné čističku zapnúť!

Mechanizmus na čistenie
ionizačných drôtikov
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ČISTENIE VNÚTORNÝCH POVRCHOV
V priebehu používania prístroja sa môžu nejaké nečistoty
nahromadiť aj na vonkajšom povrchu čističky, najmä potom
na rebrových otvoroch. K ich odstráneniu použite priložený
štetček alebo vlhkú handričku. Skôr ako začnete s čistením,
uistite sa, že je prístroj odpojený od elektrickej siete.
Ak použijete vlhkú handričku, je potrebné zabrániť akémukoľvek
zatečeniu vody do prístroja, čo by mohlo mať za následok poškodenie funkcií prístroja alebo poranenie užívateľa. Pred uvedením do
činnosti je treba nechať čističku aspoň 24 hodín oschnúť.
Čistenie vykonávajte podľa potreby.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM

PRÍČINA

RIEŠENIE

Prístroj nie je zapojený v elektrické zásuvke

Skontrolujte zástrčku, či je zapojená
do elektrickej siete

Nebol stisnutý hlavný vypínač

Stlačte hlavný vypínač

Príliš veľa nahromadeného prachu

Vypnite a odpojte prístroj z elektrickej siete
Vyčistite ho podľa kapitoly „Čistenie a údržba“
(nerezový filter + drôtiky)

S nerezovým filtrom sa pohlo alebo bol odrazu
vybratý za chodu

Vyberte a znovu vložte nerezový filter, stlačte hlavný
vypínač k reštartovaniu prístroja

Červený indikátor sa môže rozsvietiť aj keď
prístroj potrebuje len reštartovať

K reštartovaniu prístroja stlačte hlavný vypínač

Červený indikátor svieti, ak je prasknutý
ionizačný drôtik alebo sa do prístroja dostal
cudzí predmet

Prístroj neuvádzajte znovu do činnosti a kontaktujte
naše servisné stredisko (viď „Kontakty“)

Príliš veľa nahromadeného prachu

Vypnite a odpojte prístroj z elektrickej siete
Vyčistite ho podľa kapitoly „Čistenie a údržba“
(nerezový filter + drôtiky)

Vnútorné časti prístroja sú vlhké

Vysušte dobre prístroj

Nerezový filter nie je dostatočne zasunutý
do prístroja

Zariaďte, aby nerezový filter bol vložený v prístroji
správne až na doraz

Mechanizmus na čistenie ionizačných drôtikov
nie je dostatočne zasunutý

Zariaďte, aby mechanizmus na čistenie ionizačných
drôtikov bol správne a až na doraz zasunutý v prístroji

Indikácia nastavenia sa nerozsvieti

Svieti červená kontrolka indikujúca
znečistenie či poruchu prístroja

Prístroj vydáva nadmerný hluk

Kontrolná dióda sa nerozsvieti
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OTÁZKY A ODPOVEDE
• Aké je najvhodnejšie umiestnenie čističky v miestnosti?
Čistička by mala byť umiestnená tak, aby bol okolo nej voľný priestor cca 50 cm kvôli správnej cirkulácií
vzduchu. Vyčistený vzduch sa vypúšťa prednou časťou prístroja, preto by mala byť natočená stranou
s ovládaním do miestnosti. Bezprostredne pred čističkou by nemal byť umiestnený žiadny kovový predmet
(napr. radiátor), aby nedochádzalo k okamžitému vybíjaniu uvoľnených záporných iónov.
• Ako dlho by mala byť čistička pustená?
Minimálna doba, ktorú čistička vzduchu IONIC-CARE TRITON X6 potrebuje pre vyčistenie jednej stredne
veľkej miestnosti sú 3 hodiny. Efekt vyčistenia priestoru potom pretrváva ďalšie 3 hodiny po vypnutí
prístroja. Vzhľadom k svojim parametrom (minimálna spotreba, nehlučnosť) je odporúčané používať
čističku v nepretržitej prevádzke, teda 24h denne, 7 dní v týždni. Dbajte na to, aby zvolený výkonový stupeň
čističky zodpovedal veľkosti miestnosti, kde je čistička používaná.
• Stačí do jedného bytu jedna čistička?
Jeden prístroj môžete použiť, ak nechávate dvere medzi miestnosťami otvorené a vzduch tak môže
voľne cirkulovať. V prípade, že nemáte miestnosti v byte prepojené, je vhodné čističku umiestniť do
miestnosti, kde je cez deň najviac osôb a na noc ju napr. premiestniť do spálne či detskej izby, alebo
zaobstarať viac prístrojov.
• Môže byť čistička umiestnená v dosahu detí a zvierat?
V prípade, že budú mať k prístroji prístup deti, hrozí, že by ho mohli prevrátiť, prestrčiť cez rebrá prístroja
rôzne predmety a pod., čím by mohli ohroziť seba aj správny chod čističky. U zvierat hrozí taktiež prevrhnutie
či pomočenie prístroja, preto je vhodné umiestnenie čističky z dosahu detí aj zvierat, napr. na skriňu či stolík.
• Môžem používať ionizátor v blízkosti detskej elektronickej opatrovateľky či kardiostimulátora?
Detské elektronické opatrovateľky pracujú na vyšších frekvenciách, kardiostimulátory naopak na nižších,
preto nemôže dochádzať k vzájomnému ovplyvneniu.
• Môžem prístroj rozobrať a vyčistiť vnútorný priestor?
Neodporúča sa akýkoľvek zásah do prístroja, pretože aj po odpojení zo siete pretrváva vysoké napätie
a hrozí tak úraz elektrickým prúdom. Zásahom do prístroja sa navyše ruší záruka, preto sa s každým
problémom obracajte na naše technické oddelenie.
• V akom prostredí nie je vhodné čističku používať?
Neodporúča sa umiestňovať čističku v blízkosti veľkého množstva sviečok, alebo otvoreného ohniska
(napr. krb), najmä pri spaľovaní uhlia. Zachytené sadze sa môžu, na rozdiel od ostatných nečistôt, uvoľniť
a usadiť na predmetoch v okolí čističky. Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni),
relatívna vlhkosť vzduchu by nemala prekročiť 60 %.
• Aká je životnosť prístroja IONIC-CARE?
Ak sa s prístrojom zaobchádza v súlade s Návodom na použitie, je jeho životnosť úplne neobmedzená.
• Ozón
Ozón je prirodzenou zložkou vzduchu, teda aj toho, ktorý dýchame vo voľnej prírode. Ľudskému zdraviu
škodí len vo veľmi vysokých koncentráciách. Všetky čističky vzduchu, ktoré majú vstavanú funkciu
ionizátora, ozón produkujú. Čističky vzduchu IONIC-CARE TRITON X6 sú konštruované tak, aby vytvárali
ozónu čo najmenej. Sú priebežne testované v akreditovaných laboratóriách a v Štátnom zdravotnom ústave
v Prahe. Nezávislé testy preukázali vysoko podlimitnú produkciu ozónu a garantujú 100% bezpečnosť
čističiek vzduchu IONIC-CARE.
Hygienický limit pre produkciu ozónu: 0,05 ppm
Produkcia ozónu IONIC-CARE TRITON X6: 0,005 ppm

Kompletné „Otázky a odpovede“ nájdete na www.ionic-care.sk/caste-dotazy
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ZÁRUKY
Platná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia (prevzatia) tovaru.
Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby s výnimkami uvedenými nižšie a je
podmienená kompletnosťou reklamovaného tovaru, predložením Dokladu o kúpe a Záručného listu.
Zároveň je potrebné dodržať obchodné, reklamačné a záručné podmienky uvedené v Záručnom liste.
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym použitím, na poškodenie, ku ktorému došlo
kvôli poruche v dôsledku nedostatočného či chybného čistenia a údržby tohto výrobku a na poruchy
spôsobené mechanickým poškodením prístroja (napr. pád výrobku). Kompletné záručné podmienky
a lehoty sú uvedené v Záručnom liste výrobku.

KONTAKTY
Predajca a servis:
HÖGNER, s.r.o.
Veverkova 1343/1
500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 604
fax: 498 500 605
e-mail: info@hogner.cz
www.hogner.cz
IČO: 27503542
DIČ: CZ27503542
Technické a reklamačné oddelenie:
HÖGNER, s.r.o.
Veverkova 1343/1
500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 604
fax: 498 500 605
e-mail: reklamace@hogner.cz

www.ionic-care.sk
Za obaly tohto výrobku bol uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a využitie materiálu. Za výrobok bol
uhradený poplatok za spätný odber, spracovanie a ekologicky šetrné odstránenie elektrozariadení.
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky
nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Podrobnejšie informácie možno získať na príslušnom obecnom úrade, u vášho
predajcu alebo dodávateľa. Aktualizovaný zoznam miest spätného odberu elektrozariadení nájdete napr. na www.elektrowin.cz
Tento návod na použitie je chránený autorským právom. Akékoľvek kopírovanie textov (i len čiastočne) a reprodukcie obrázkov (aj v zmenenom stave),
je dovolené len s výslovným písomným súhlasom firmy HÖGNER s.r.o. Verzia SK 14.01
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Nízka
spotreba

12 W
Max. plocha
miestnosti

75 m2
Tichý
chod

8 dB
Protiprachová
účinnosť

96 %

Nonstop
prevádzka

24/7

Doživotný
ﬁlter

∞
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